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ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
2022 року № с

— у — — т --
Про затвердження змін до паспорта 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до Закону України від 02.12.2021 №192$-ІХ "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік'!, рішення Переяславської міської ради від 
23.12.2021 року № 31-21-УІП «Про бюджет Переяславської міської
територіальної громади на 2022 рік» ( зі змінами) та Правил складання 
паспортів бюджетних програм Місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 
«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
10.09.2014 за №1103/25880 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 № 1209), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 
1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 21.01.20.03 за № 47/7368 із змінами!, наказу Міністерства 
фінансів України від 07.08.2019 року .№336 «Про внесення змін до деяких 
наказів Міністерства фінансів України», керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні»:
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1. Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2022 рік головним 
розпорядником коштів по якому є Виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КПКВК: || ' н-

- 0210160-керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті 
Києві),селищах, селах, об’єднаних територіальних громкдах.

2. Відповідальність за виконання розпорядження Покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету Переяславської міської іради Тетяну ГИЧ.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собщ

Міський голова
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ПЕРЕЯСЛАВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

В І Д  « р о к у № /з/о^-оз

Про затвердження змін до паспорта 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до Закону України від 02.12.2021 року № 1928-ІХ «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», рішення Переяславської міської ради 
від 23.12.2021 року № 31-21-VIII «Про бюджет Переяславської міської 
територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) та Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, 
здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки 
ефективності бюджетних програм, затверджених наказом М іністерства фінансів 
України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 
1103/25880 (із змінами) (у редакції наказу М іністерства фінансів України від 
29.12.2018 року №  1209), наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2002 
року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого в
М іністерстві юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами), наказу 
М іністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін 
до деяких наказів М іністерства фінансів України»

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2022 рік головним 
розпорядником коштів по якому є виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КГЖВКМБ: 0210160 (паспорт додається).

НАКАЗУЮ :

Начальник фінансового управління Ю лія ЖАРКО

308722001587500001



ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ М ін істерства  ф інансів  України 

2 6  серпня  2014  року №  836  

(у редакц ії наказу М ін істерства ф інансів  України 

від 29  грудня 2 0 1 8  року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
І іаказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найм енування го ловного  розпорядника

кош тів  місцевого бю дж ету )

23.03.2022 р. №  82/07-04/! 1-22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000 Виконавчий комітет 1іереяславської міської ради 33201806
(код П рограм но ї класиф ікації видатків га (найм енуваїіня  головного  розпорядника к ош тів  м ісцевого бю дж ету ) (код за С Д Р П О У )

кредитування м ісцевого  бю дж ету)

0210000 Виконавчий комітет 1Іереяславської міської ради 33201806

(код П рограм но ї класифікації видатк ів  та (найменування відповідального виконавця) (кол  за Є Д Р П О У )

кредитування м ісцевого  б ю дж ету)

0210160 0160 011
 ̂ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 

селищах, селах, територіальних громадах
105550000003 .

(код П рограм но ї класиф ікації видатків 

кредитування м ісце вого  бю дж ету)

(код Т и п о в о ї програм но ї класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого б ю дж ету)

(код  Ф ункц іональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюдж ету)

(найменування бю дж етно ї програми згідно  з Т и п о в о ю  програм ною  класифікацією видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)

( код бю дж ету)

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань - 29869053 гривень , у тому числі загального фонду -  29634053 гривень та спеціального фонду -  
235000 гривень .

5. І Іідстави для виконання бюджет ної програми

Бюджетний кодекс України № 2456-У1 від 08.07.2010р. ( зі змінами та  доповненнями)
Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні» №>280/97-ВР від 2 1.05.1997р.( зі змінами га доп овн ен ням и).
Розпорядження Кабінету М іністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
Наказ М іністерства ф інансів У країни від 02.08.2010 р № 805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»» (зі змінами від 02.12.2014р. № 1194).
1 Іостамова від 09.03.2006 р. № 268 « Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» ( зі 

змінами).
Постанова Кабінету М іністрів № 100 від 08.02.1995 року « Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати»
Наказ М іністерства розвитку економіки.торгівлі та  сільського господарства України від 23.03.2021 р. № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнят их обслуговуванням органів виконавчої 
влади місцевого самоврядування та  їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів»
Закон України від 02.12.2021 № 1928-ІХ  "П ро Д ерж авний бюджет України на 2022 рік"
Ріш ення П ереяславської м іської ради від 23.12.2021 № 31-21-VIII " Про бюджет Переяславської м іської територіальної громади на 2022 рік" ( зі змінами).

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



№
З/П

Ціль держ авної політики

1 І ірийняття управлінських ріш ень, спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальної громади

7. М ета бю дж етної програми

Керівництво і управління в органах м ісцевого самоврядування

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 Керівництво і управління в органах місцевого самоврядування

2
І іридбання геодезичного приладу О Ш 8 /К  ГК-нриймач ЕП4ауі73 для встановлення меж земельних ділянок комунальної власності, винесення їх меж в натуру (на місцевість), 
відновлення меж в натурі (на місцевості) при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових знаків. їх пош кодж енні, яке унеможливлю є використання межових знаків, а 
також при розгляді земельних спорів.

3
Придбання комплекту комп'ю терного обладнання для управління містобудування, архітектури га використання земель виконавчого комітету Переяславської м іської ради з метою 
виконання завдань з просторового планування, візуалізації об'єктів архітектури та ландш афтного дизайну.

9. Напрями використання бю дж етних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Керівництво і управління в органах місцевого самоврядування 29 634 053 0 29 634 053

2

Придбання геодезичного приладу 01885/К ТК -приймач ЕЖ ауз73для встановлення меж земельних ділянок 
комунальної вл асн о ст і, винесення їх меж в натуру (на місцевість), відновлення меж в натурі (на місцевості) 
при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових знаків. їх пошкодженні, яке унеможливлю є 
використання межових знаків, а також при розгляді земельних спорів

0 170 000 170 000

3

Придбання комплекту комп'ю терного обладнання для управління містобудування, архітектури та використання 
земель виконавчого комітету П ереяславської м іської ради з мегою виконання завдань з просторового 
планування, візуалізації об'єктів архітектури та ландш афтного дизайну

0 65 000 65 000

У сього 29 634 053 235 000 29 869 053

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гривень

№
з/п

Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

Усього

1 1. Результативні показники бю дж етної програми

№

з/п
Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затр ат



кількість ш татних одиниць осіб штатний розпис 96.25 0.00 96.25

площ а адміністративних приміщ ень кв. м. Інвентарна справа 2 272,70 0.00 2 272.70

Ф онд оплати праці грн. Кош торис по оплаті праці 24 190 108,00 0.00 24 190 108,00

О бсяг бю дж етних призначень на придбання геодезичного приладу гри. Кош торис 0.00 170 000,00 170 000,00

О бсяг бю дж етних призначень на придбання комплекту 
комп'ю терного обладнання

грн. Кош торис 0,00 65 000.00 65 000.00

2 п род укту

Кількість отрим аних листів, звернень, заяв, скарг та виданих 
довідок

од. Книга прийому громадян 9 622.00 0.00 9 622,00

Кількість отрим аних та підготовлених нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації 50.00 0,00 50.00

Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од. Журнал реєстрації 26.00 0.00 26.00

К ількість одиниць геодезичних приладів, які планується придбати н п .

Лист начальника 
управління -головного 
архітектора управління 
містобудування, 
архітектури та 
використання земель

0,00 1.00 1.00

Кількість одиниць комп'ю терного обладнання, які планується 
придбати

шт.

Л ист начальника 
управління -головного 
архітектора управління 
містобудування, 
архітектури та 
використання земель треба

0.00 1.00 1.00

3 еф ек ти вн о сті

В играти на утримання однієї ш татної одиниці грн.

Розрахунково/ відношення 
кошторису по оплаті праці 
до кількості штатних 
одиниць)

251 326,00 0.00 251 326.00

Кількість виконаних нормативно- правових актів на одного 
працівника

од.
Розрахунково/ віднош ення 
кількості підготовлених

1.00 0.00 1.00

і 2 3 4 5 6 7

нормативно-правових актів 
до кількості штатних 
одиниць)

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника

од.

Розрахунково/ відношення 
кількості отриманих листів, 
звернень, заяв та  скарг до 
кількості ш татних 
одиниць)

100.00 0.00 100.00



Середні витрати на придбання одного геодезичного приладу грн.

Розрахунково (відношення 
кошторису до кількості 
одиниць геодезичних 
приладів, які планується 
придбати)

0,00 і 70 000,00 170 000.00

Середні витрати на придбання одного комплекту комп'ютерного 
обладнання

грн.

Розрахунково (віднош ення 
кошторису до кількості 
одиниць комп'ютерного 
обладнання, яке планується 
придбати

0.00 65 000.00 65 000,00

4 яко ст і

Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг та виданих довідок в іде.

Розраху н ко во( к і л ь к і сть 
виконаних листів.звернень. 
заяв, скарг та виданих 
довідок до загальної 
кількості отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг' та 
виданих довідок)

100,00 0.00 100,00

Відсоток вчасно придбаних геодезичних приладів відс.

Розрахунково (віднош ення 
кількості придбаного 
геолез и ч но го обладнан н я 
до кількості запланованого 
п р и дбати і еодез и ч н о го 
обладнання)

0.00 ] 00,00 100,00

Відсоток вчасно придбаного комп'ю терного обладнання в іде.

/Са л Ч.------- -— ---------

Розрахунково (віднош ення 
кількості придбаного 
комп’ютерного обладнання 
до кількості запланованого 
придбати комп'ютерного 
обладнання)

----------------- ------------------------------------------ --- с

0.00

є- ^

100.00 100.00

ПОГОДЖЕНО:
Ф інансове управління П ереяславської м іської ради 

Начальник ф інансового управління П ереяславської м іської ради'5'

АШ '/са* Л 6  0 6 ,
23.03.2022 р.  ̂ ,
м .п .

СаСіко В.В.

іілн/ ін і ц ш . нргівнш с)

Ж арко Ю.М.

і ін іц іали/ін іц інл . прі івишс)

~ 03>


